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Férias com grife  

Grifes internacionais apostam no segmento de turismo e 

entretenimento e oferecem novas experiências aos clientes  

Daniela Santos - 10/01/13  

As marcas de luxo internacionais encontraram mais um nicho para expandir os 

negócios: o turismo. Armani, Ferragamo, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci e Bvlgari 

associaram seus nomes e DNA a empreendimentos hoteleiros, bares e cafés localizados 

em pontos turísticos.  

A cidade de Milão, na Itália, além de ser reconhecida pela importante Semana de Moda 

e como uma das capitais do design, abriga ao menos seis empreendimentos do tipo: os 

hotéis Armani Nobu, Bulgari Ritz-Carlton e Maison Moschino, e os cafés-restaurante 

Gold, da Dolce & Gabbana e o Just Cavalli Holywood. A joalheria Bvlgari também 

diversificou seus investimentos, colocando seu nome em hotéis e restaurantes, em 

Milão, Bali e Tóquio.  “O luxo consiste em não apoiar-se numa tendência, mas em criá-

la”, afirma Silvana Zibetti, especialista em marketing e publicidade.  

Em comum, esses e outros empreendimentos têm a capacidade de oferecer aos hóspedes 

e visitantes um rol de serviços superpersonalizados – que vão de massagens e cuidados 

corporais à disponibilidade de um personal shopping para acompanhá-lo nas compras, 

passando pela decoração de cada ambiente, sempre refletindo o lifestyle da marca. “O 

consumo do luxo está mais voltado para experimentação de emoções estéticas ou 

sensoriais. O império é do luxo emocional, experimental, subjetivo, psicologizado, em 

suma, um luxo para si”, pontua Silvana, oferecendo uma explicação sobre o motivo 

dessas grandes grifes imergirem em um novo ramo de negócios. 

Essa também é uma maneira de estreitar as relações com os clientes – e conquistar 

novos: “a relação do consumidor com o luxo é emocional. O que interessa é sentir-se 

adequado com o uso de uma marca que reflete determinados valores”, pontua. 

Vantagens 

Segundo o especialista em luxo, André D´Angelo, ao ampliar a gama de atuação as 

grifes “ganham em termos de visibilidade, imagem e capacidade promocional 

‘cruzada’”. Ele explica: “visibilidade porque colocam seu nome em mais um tipo de 

empreendimento. Imagem porque associam à marca valores e significados próprios dos 

setores em questão. E capacidade promocional cruzada porque a marca de um 

empreendimento novo, como um hotel, ajuda a lembrar e a promover a marca no setor 

original, como joalheria e vestuário”.  

Para os joalheiros que desejarem se aventurar no segmento de turismo e 

entretenimento, D´Angelo ressalva a necessidade de contar com uma marca que tenha 

notoriedade e prestígio suficientes para “tornar o empreendimento atraente para o 
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consumidor e para o investidor que irá operá-lo”. O especialista explica que, se a 

indústria ou varejo não tiveram tanta relevância no cenário nacional, a opção é 

investir em ações regionais.  

D´Angelo alerta para dois riscos que a empresa pode enfrentar ao investir nesse tipo de 

ação de marketing e branding: “Primeiro, o de diluição da força da marca perante o 

consumidor. Uma marca pode ser vista como um elástico, com a capacidade de ser 

“esticada” (ou seja, empregada em setores diferentes do original) até um determinado 

limite, a partir do qual corre o risco de “arrebentar” – ou perder significado e 

prestígio junto ao consumidor. Segundo, que o novo empreendimento terá de ter 

características semelhantes às do negócio original, de modo que a comunicação da 

marca, no novo setor, seja coerente com aquela que ocorre no tradicional”. 

Sabendo dos riscos e com a execução de um bom planejamento, as empresas brasileiras 

podem aproveitar a ideia tão amplamente disseminada no exterior e aproveitar a 

chegada de milhares de turistas que virão para os grandes eventos que o país sediará 

nos próximos anos: encontros religiosos – como a Jornada Mundial da Juventude – e 

esportivos – Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Uma boa 

oportunidade para as marcas disseminarem seus valores e incrementarem vendas. Para 

isso, o consultor aconselha: “a melhor maneira de aproveitar é estar nos eventos e nos 

pontos que concentrarão turistas, com lojas e quiosques”. 
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